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Léto provází toto aktuální vydání GO! News. S tím souvisí přeprava chlazených zásilek, kterým se budeme věnovat dále. Teplotní
režimy zajišťujeme pro klienty, jejichž zásilky jsou citlivé na výkyvy teplot. Ať už jde o zdravotnictví, vědu a výzkum, potravinářství či
reprodukci, nabízíme pasivní systémy chlazení, které udrží zásilky v optimální teplotě po celou dobu transportu. Vzorky krve na
tekutém dusíku? Reprodukční dávky na suchém ledu? Vzorky potravin do výběrových řízení? Nám můžete věřit. 

SRDEČNÉ POZDRAVY! 
Prázdniny jsou v plném proudu, a tak vás tým GO! zdraví ze všech koutů světa! Nebojte. I přes
nepřítomnost některých kolegů však nepolevujeme a fungujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v
roce! 
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Kolegové nám celé léto posílají fotky ze svých
dovolených a určitě nám odpustíte, když jich s
vámi pár nasdílíme.  Třeba vás některé
destinace inspirují k jejich návštěvě. 

Čtyři z uvedených destinací byly letos
svatebními cestami našich kolegů! Gratulujeme
všem členům týmu GO! a přejeme jim mnoho
štěstí na jejich společné cestě životem s jejich
novopečenými životními partnery. 



PŘIDEJTE SE K NÁM NA PALUBU
Důležité informace, novinky, zprávy z GO! i z logistiky...
přiletí přímo k vám do inboxu. Stačí se jen přihlásit. Přihlašte se k odběru

Přečtěte si více o naší zelené
cestě.
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Nejen o GO! 

Náš zpravodaj není jen o GO!. Samozřejmě zde najdete informace o našich službách, ale především se dočtete o zajímavých
aspektech naší práce. Dozvíte se o skutečných příbězích našich zákazníků, zaměstnanců a řidičů. Zjistíte, jak fungujeme a řešíme různé
situace, a protože se specializujeme na expresní dodávky, máme opravdu co vyprávět. Nejednou se nám stalo, že jsme obdrželi
zásilky, se kterými si větší hráči nevěděli rady. Dočtete se ale také spoustu rad, nápadů a zajímavostí ze světa - nejen logistiky. Naši
zaměstnanci jsou aktivní i mimo práci a velmi rádi se s námi podělí o své zájmy, tipy a ukáží nám i našim čtenářům úžasná místa, která
navštívili.  

Vždy si to můžete rozmyslet 

Pokud se rozhodnete, že od nás již nechcete dostávat zprávy, máte vždy možnost se odhlásit a vyzkoušet si nás přímo v praxi. Vždy si
nás bez závazku můžete otestovat. Žádnou smlouvu s námi nepotřebujete a můžete se sami přesvědčit, zda jsme ti praví i pro vás,
stejně jako pro 77.000 dalších spokojených klientů. 

GO! Eco 

V ROCE 2022 SÁZÍME NA PŘÍRODU!
Připojte se ke změně. 
V lednu jsme naše tištěné GO! News převedli do digitální podoby. Slíbili jsme snížení produkce papírových
tiskovin, a tak jsme také udělali. A rozhodně tím jsme neskončili.  

KNa jedné straně redukujeme spotřebu papíru, na straně druhé testujeme
aplikaci a digitalizujeme další a další procesy. Ve stejnou chvíli zkvalitňujeme
poradenství v oblasti plánování tras a využívání obalových materiálů. Zaměřili
jsme se na každou oblast našeho podnikání a nasměrovali ji udržitelnějším
směrem. Samozřejmě víme, že malými krůčky nezměníme svět, ale společně
můžeme tvořit celý odpovědný logistický řetězec.

Nezastavujeme se 

Neustále hledáme způsoby, kterými
odlehčit naší planetě a přitom
doručovali vaše zásilky včas na své
místo. Přečíst si o naší zelené cestě
můžete na našich stránkách.

Optimalizujeme

Neustále optimalizujeme naše
linky, neděláme jízdy naprázdno.
V našich skladech používáme
LED osvětlení a ekologické
způsoby vytápění. 

Zapojujeme se 

Podporujeme místní a národní
iniciativy. Společně s týmem GO! se
zapojujeme do sbírek, charitativních
akcí a aktivit pro lidi i zvířata.ziałania
na rzecz ludzi i zwierząt.
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GO! Cool
v rozmezí 2 až 8 °C

Pasivní chlazení zásilek

systém je dodán kompletně s chladícími vložkami
lze kombinovat s nabídkou dataloggerů pro zpětnou kontrolu teploty
obal lze dodat klientovi nebo zásilku zabalí kurýr v místě vyzvednutí

Přeprava chlazených zásilek v kontrolované teplotě v rozmezí 2 až 8 °C za použití termoregulačních gelů a speciálních obalových
systémů. Udržení teploty až na 120 hodin. Vhodné řešení pro přepravu menších chlazených zásilek. 

GO! Dry Ice
v rozmezí -78 až -4 °C

Pasivní mražení zásilek

Přeprava chlazených zásilek v kontrolované teplotě v rozmezí 2 až 8 °C za použití termoregulačních gelů a speciálních
obalových systémů. Udržení teploty až na 120 hodin. Vhodné řešení pro přepravu menších chlazených zásilek. 

GO! Kryo je řešení pro přepravu ve dvouplášťových Dewarových nádobách naplněných tekutým dusíkem, který zaručuje
optimální teplotu. Zásilky přepravujeme pozemní cestou dedikovaným kurýrem, nebo při přepravě na delší vzdálenosti dvěma
kurýry a předáním "z ruky do ruky". Touto formou máte zajištěnou maximální rychlost a neustálou kontrolu zásilky.

GO! Kryo
Pasivní mražení zásilek

při teplotě -196 °C
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JSME VŠUDE TAM, KDE NÁS POTŘEBUJETE. 

Brýle nad Baltským mořem

"Červen, krásné počasí a pražící slunce. Takové podmínky vyžadují odpovídající ochranu očí, zejména u osob se zrakovým postižením.
Proto jsem si před cestou koupila korekční sluneční brýle. Myslím, že vám nemusím říkat, jak jsou drahé..... Týden v Gdaňsku proběhl
báječně! Když jsem se vrátila domů a vybalila všechna zavazadla, zjistila jsem, že brýle jsou pryč. Byla jsem z toho zničená, a tak jsem
okamžitě kontaktovala hotel. Uff, našli je v šuplíku! Zbývala už jen otázka přepravy. Vždyť je to skoro 500 km. Naštěstí moje firma
spolupracuje již dlouhou dobu s GO! a věděla jsem, že se na ně mohu spolehnout. Naše zásilky vždy dorazí na místo určení
nepoškozené, takže jsem se nebála ani o brýle. Ukázalo se, že expresní přeprava z Trojměstí není problém, protože společnost GO!
tam má již nějakou dobu stálou linku. Brýle mi přišly velmi rychle, bez poškození a nestálo to moc. Díky GO!" ~ Asie

Ze života
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Třeba i v hotelu, kde jste zapomněli kufr. 

Oblek v srdci Slezska

"Já mam neuvěřitelné štěstí, že pracuju, kde pracuju. Já totiž neustále někde
něco ztrácím a zapomínám. iPad v Berlíně, AirPods v Praze, oblek v hotelu v
Katovicích. Práce v kurýrní společnosti mě naučila v těchto chvílích udržet klid,
protože celou situaci vyřeším jedním telefonátem. Druhý den mám vše opět
doma a můžu to spokojeně ztratit znovu :D. Nemám rád komplikované věci,
takže hledat a zajišťovat přepravu na vlastní pěst, je pro mě pekelná představa.
V GO! máme šikovné kolegy, kteří tohle vyřeší za nás zapomnětlivce." ~ Ondřej

Kufr ve Vídni

"Před rokem jsem se vydala na cestu do Vídně. Krásné město. A
vánoční trh byl asi nejkrásnější, jaký jsem kdy viděla! V
rakouském hlavním městě jsem strávila kouzelný zimní týden,
ale stalo se, že předposlední den jsem měla nehodu a byla jsem
převezena zpět do Polska. A můj kufr, no, ten zůstal na
dovolené.... Jak jsem situaci zvládla? Samozřejmě jsem zavolala
GO!. Ukázalo se, že kufr ani nemusí být speciálně zabalený a že
se o jeho zabezpečení postará kurýr. Kufr mi byl samozřejmě
vyzvednut přímo v hotelu a doručen až ke dveřím, takže jsem se
nemusela nijak zvlášť stresovat. Díky pomoci společnosti GO!
jsem mohl projít procesem rekonvalescence bez obav o své
osobní věci." ~ JustynaSvatební dort

"Jako veganka to nemám s výběrem pochutin úplně snadné. A to nemluvím o shánění krásného, velkého, veganského, svatebního
dortu. Jediné místo, kde takový dort o víkendu uměli připravit, bylo 150 kilometrů daleko od místa naší svatby. Dostat ho k nám o
víkendu, v perfektním stavu a navíc chlazený tak, aby vydržel půl dne do hostiny...pomalu už jsem se smířila s faktem, že dort prostě
nebude. V panice volám kolegům z logistiky do pražské centrály GO!. S ledovým klidem mi oznámí, že několikahodinová panika byla
zbytečná. Kurýr dort vyzvedne, uloží do velkého termoboxu, přidá chlazené vložky a přiveze mi ho v sobotu. Vztek, že mi to nikdo
neřekl před několika hodinami rázem vystřídalo uklidnění. Dort bude a GO! opět válí." ~ Kristýna

O společnosti: 
GO! Express & Logistics je mezinárodní
expresní přepravce zásilek a poskytovatel
logistických služeb. 


